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เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ |ชมซากุระก่อนใครท่ีคาวาซึ|สมัผสัหิมะบนลานสกี|วดัอาซากุสะ 
ช้อปปิง้ย่านชินจกูุ|โอไดบะห้างไดเวอร์ ซิตี ้|วดันาริตะ|พกัโตเกียว 1 คืน 

 
 

 

 

  

TOKYO ซากุระคาวาซึ5 วัน3คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ์2563 

ราคาเพียง29,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัที่ 2.โตเกียว (สนามบินนาริตะ)–กิจกรรมชงชา– กิจกรรม ณ ลานสกี– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3.เมืองคาวาซึ– ชมซากุระแห่งคาวาซึ –โตเกียว –ช้อปปิง้ย่านชินจูกุ 

วนัที่ 4. วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี –ตลาดปลาซึกิจิ -โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ ซิตี–้ อควาซิตี–้ หมู่บ้านเยอรมนั(ดูงานประดบัไฟ) 

วนัที่ 5.วดันาริตะ – ถนนหน้าวดันาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ– โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 /02.45-10.25) 

23.00น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ ต 
(XW)พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กิจกรรมชงชา-กิจกรรม ณ ลานสกี - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 
-แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

02.45น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่XW102บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
10.25 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็น
อย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย  

 สมัผสั ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบ้าน  
เช่นหากท่านต้องการเล่น เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ:ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center 
ซ่ึงท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟ
ฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมน า้จิม้รสเด็ด 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัFUJI HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 
 

วันที่3 เมืองคาวาซึ-ชมซากุระแห่งคาวาซึ- โตเกียว –ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองคาวาซึเมืองทางตอนล่างของแถบคนัโต มีช่ือเสียงในการจดั งานเทศกาลซากุระคาวาซึ จดัขึน้ที่ริมฝ่ังแม่น า้คา

วาซึรวมระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เทศกาลนีจ้ะเร่ิมจดัช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองการออกดอกซากุระและดึงดูดนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคนมาท่องเที่ยวและชมซากุระ ต้นซากุระในเมืองนีมี้
หลากหลายสายพนัธุ์ และมกัจะเร่ิมบานในต้นเดือนกุมภาพนัธ์ขึน้อยู่กับอุณหภูมิในแต่ละปี เช่น ซากุระคาวาซึที่ถูกค้นพบครัง้แรก
ในเมืองคาวาซึปี 1950 ปลูกมากที่สุดบริเวณริมแม่น า้คาวาซึ ซ่ึงปัจจุบันมีอายุกว่า 60 ปีแล้ว โดยในเทศกาลจะมีการตัง้บูธ
จ าหน่ายอาหารปรุงสุก อาหารแห้งจ าพวกผลไม้ท้องถ่ิน ของที่ระลึก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั(เทศกาลซากุระที่คาวาซึอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางกลับโตเกียว อิสระช้อปปิง้ใจกลางมหานครโตเกียวอนัเลื่องช่ืออย่าง ย่านชินจูกุ สินค้าหลากหลายที่เหมาะแก่ทุกเพศ
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ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นถนนช้อปปิง้ใต้ดิน Subnadeห้างสรรพสินค้าชัน้น าที่เรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูกุ เช่น ห้างอิเซตนั ห้าง
มารุยอิ ห้างทาคาชิมายะ ร้านขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ช่ือดัง อย่าง Biccamera YodobashiLabiทัง้สินค้ามากมาย เกมส์ 
กันดัม้ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ร้านร้อยเยน ทัง้สินค้าท้อปแบรนด์ สินค้ามือสอง  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัTOKYO HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
วัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ –  
ห้างไดเวอร์ ซิตี ้–อควาซิตี ้–หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa)วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองรางของ
ขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิองค์ปัจจุบันยัง
เคยเสด็จอีกด้วย 

 เดินสู่ริมแม่น า้ซูมิดะเพื่อถ่ายรูปกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree)ที่เปิดเม่ือ 22 
พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 
เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 แหล่งรวมร้านค้าขายอาหารทะเลสดๆยามเช้า ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดอันโด่งดงัของมหานครโตเกียว ซ่ึง
ปัจจุบนัแม้บริเวณประมลูปลาได้ถูกย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ยงัคงมีร้านค้ามากมายให้ได้เลือกชิมอาหารทะเลสดๆกันอย่างเต็มที่ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ซ่ึง

ภายในมีร้าน ค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิ งมากมายและให้ท่านถ่ายรูป กับกันดัม้ตัวให ม่ RX-0 Unicorn รวมถึง
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
โรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศ
ญี่ปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 
 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village)ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บ้านเยอรมนั นีมี้ทัง้เคร่ืองเล่น

แบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop 
ต่างๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตาม
อธัยาศยั ไฮไลท์!!! ต่ืนตากับงานประดบัไฟที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของภูมิภาคคนัโต ประเทศญี่ปุ่ น 

 
 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรมMARROAD INTERNATIONAL HOTELNARITAหรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
วัดนาริตะ- ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NaritasanShinshoji Temple)มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน 

ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึน้อุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนีถื้อ
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ได้ว่าเป็นวัดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรัก หน้าที่การงาน 

 
 น าท่านช้อปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยู่บริเวณหน้าวัดนาริตะ ถนนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศญี่ปุ่ นย้อนยุค ทัง้

สองข้างทางของถนนแห่งนีเ้ต็มไปด้วยตึกเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ช่ือของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ซ่ึงแต่ละร้าน
จะเลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพิถีพิถัน นอกจากนีย้งัมีของที่ระลึกอีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจ 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่XW101บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ  

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ 

 เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศ 

อัตราค่าบริการ TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วนั3 คืนโดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 
ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 13-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 14-18 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 15-19 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 16-20 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 17-21 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 18-22 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 20-24 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 21-25 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 22-26 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 23-27 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินนกสกู๊ต20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของ

แต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
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**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


